


Takmer sto účastníkov zažil Karneval svätých v sobotu 2. februára. Deti, rodičia,

animátori i kňazi prežili popoludnie a večer plný prekvapení a výborného

programu. Akcia, organizovaná štvoricou Rímskokatolícky farský úrad,

eRkoHKSD, Mariánska družina a ZŠ sv. Cyrila a Metoda, mala síce premiéru,

no už teraz si prítomní žiadajú jej pokračovanie.

V priestoroch ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni sa niektoré deti schádzali

už hodinu pred začiatkom karnevalu. Prezlečené za svätcov či biblické postavy

očakávali sľúbený zábavný program a prekvapenia, o ktorých už niekoľko týždňov

počúvali na detských sv. omšiach. Byť svätým je neobyčajná vec, a deti ju aj takto

brali.

Počas päťhodinového programu sa malí i veľkí svätci naučili spievať i ukazovať

hymnu karnevalu, pokrikovačku, pri ktorej sa rozhodli byť svätými, zahrali hry,

zasúťažili a získali pekné a hodnotné ceny. V tombole bola odmena pridelená

každému účastníkovi, pričom išlo o skutočne štedré oceňovanie. Ceny do tomboly

dodali sponzori a farský úrad.

Karneval svätých sa uskutočnil po prvýkrát, inšpiráciou pre jeho zorganizovanie

sa stala séria sv. omší za účasti detí v Kostole sv. Petra a Pavla, venovaná

jednotlivým svätcom. Podujatím sme sa rozlúčili s povianočným liturgickým

obdobím "Cez rok" a využili fašiangové obdobie zábavy. V tomto čase by sa akcia

mohla stať tradíciou, o rok sa možno dočkáme jej pokračovania. lm

Biskup Ján Vojtaššák bol muž hlbokej

a živej viery, lásky a pokory.

Tento svätý kňaz a biskup je nám príkladom

nezlomnosti ducha, odvahy a trpezlivosti.

Oplýval duchom zbožnosti, pokoja,

pracovitosti a modlitby. Vo svojej kaplnke,

ale aj v izbe sa dennodenne spájal

s Bohom, so svojím Majstrom, ktorému

dôveroval aj v najtemnejších chvíľach

života. Modlitba ho zošľachťovala a dávala

mu krídla pri každodenných povinnostiach.

Pomáhal ľuďom, staral sa o ich dušu aj telo.

Veriacich povzbudzoval k častej spovedi

a ku dennému sv. prijímaniu, pričom

si uvedomoval nástrahy a silu zlého ducha.

Odporúčal ľudové misie, exercície a

v diecéze zaviedol večitú poklonu Sviatosti

Oltárnej, ktorú zasvätil Nepoškvrnenému

Srdcu Panny Márie.

Za svojich mocných ochrancov si zvolil

anjelov strážnych, ako biskupské heslo

si vybral myšlienku „Anjelom svojim prikázal

o tebe, aby na všetkých cestách tvojich

chránili ťa.“ (Ž 90,11).

V predvečer svojej smrti, ďaleko od svojej

diecézy, myslel na svojich kňazov, veriacich

a zanechal nám tento duchovný testament:

„Žite vo vzájomnej láske, nábožne sa

modlite, prinášajte obete a svojim vzorným

životom budete svedkami Kristovými všade

tam, kde vás Božia prozreteľnosť postaví.“

Rok 2008, ktorý je v našej diecéze rokom

biskupa Jána Vojtaššáka, nech sa nesie

v znamení tohto odkazu.

Fotografie na titulnej strane:

Vladimír Dlugolinský (Mons. Trstenský)

a redakcia



Pri príležitosti 11. výročia

vzniku Združenia

kresťanských seniorov

v Starej Ľubovni sa jeho

členovia zišli 17. februára

na špeciálnom stretnutí.

Za prítomnosti biskupského

vikára Mons. Jána Zentka,

dekana Mariána Pánika,

europoslankyne

Zity Pleštinskej a ďalších

hostí účastníci zhodnotili

svoju doterajšiu činnosť.

Podľa slov predsedníčky

klubu Anny Kesselovej

aktívnu prácu združenia

dokumentujú "mnohé

zájazdy na miesta

náboženského

a historického zamerania

či každoročná účasť

na akcii Chudobní

chudobným".

V rámci diskusie odzneli

požiadavky ochrany života

od počatia až po prirodzenú

smrť, snahy nedovoliť

postavenie homosexuálnych

partnerstiev na úroveň

zväzkov medzi mužom a

ženou, ako aj úsilia zabrániť

podľa svojich možností

morálnemu ohrozovaniu

mládeže predovšetkým

cez médiá. Stretnutím

vyjadrilo osemdesiat členov

združenia ochotu vo voľnom

čase pracovať pre dobrý

cieľ. jo
Viac o priebehu i výsledkoch

podujatia sa dočítate

v ďalšom vydaní časopisu.

Už takmer rok sa aj

v našej farnosti stretávajú

veriaci pri diskusiách

o ďalšom smerovaní

života cirkvi v našej

diecéze.

Pravidelne sa tu

stretávajú asi 50 veriaci

v štyroch synodálnych

bunkách farnosti. Členom

každej bunky je aj kňaz.

Cieľom farskej rozpravy

je získať a spracovať

názory na život

vo farnosti a diecéze

od čo najväčšieho počtu

veriacich, skupín ľudí

a spoločenstiev.

V našej farnosti sa

ku jednotlivým témam

mohli písomne vyjadriť

všetci veriaci, no táto

možnosť bola využitá

minimálne.

Na synodálnych

rozpravách zaznieva aj

veľa kritických myšlienok,

ale vždy v pokore a

s túžbou budovať a nie

rúcať. Je tu cítiť veľkú

túžbu po budovaní

farnosti ako živého

spoločenstva, ktoré

svojou duchovnou silou

oživuje nielen duchovný,

ale aj spoločenský život.

Farské rozpravy sa teraz

presunuli na dekanátnu

úroveň, kde sú zastúpení

kňazi všetkých farností

dekanátu a zvolení laici.

Diecéznemu biskupovi sa

v priebehu synodálnej

rozpravy naskytá

mimoriadna príležitosť,

keď má priestor nielen

odpovedať, ale tiež pýtať

sa diecézneho

spoločenstva a počúvať

ho.

Na dekanátnej úrovni boli

zvolení zástupcovia

do diecéznej rozpravy

z radov kňazov i laikov.

Prosíme o modlitby, aby

všetkých účastníkov

synody sprevázal Duch

Svätý. fo

Aj v tomto školskom roku

sa organizuje Biblická

olympiáda, ktorá má

celoslovenskú pôsobnosť.

Tento ročník je zameraný

na knihu Exodus

a List Rimanom.

V januári sa na Cirkevnom

gymnáziu sv. Mikuláša

uskutočnilo šesť

triednych kôl. Jedenásti

najlepší riešitelia postúpili

do školského kola.

Tu sa na prvých troch

miestach umiestnili

Katarína Dlugošová,

Anna Pajonková a

Lucia Takáčová. Víťazná

trojica reprezentovala

školu 27. februára

na dekanátnom kole

v Poprade.

Staroľubovnianski

gymnazisti tu zvíťazil

a postúpili na diecézne

kolo. Uskutoční sa v apríli

v Spišskej Kapitule. mh

Trochu rodinnej atmosféry zažila

naša farnosť 19. januára na plese,

ktorý organizovala Rada rodičov pri

ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Cirkevnom

gymnáziu sv. Mikuláša v spolupráci

s Kresťanskodemokratickým

hnutím.

Priateľskú pohodu vytvárali

účastníci a hostia plesu, medzi

ktorými nechýbali pán dekan,

rímskokatolícki a gréckokatolícki

kňazi, vedenie i učitelia cirkevnej

základnej školy a gymnázia.

Prítomní boli i zástupcovia

z radov rodičov, ktorí pozvali

ďalších známych a priateľov.

Nádherne vyzdobenú školskú

jedáleň naplnilo viac než sto

účastníkov, ktorí sa zabávali

aj vďaka programu žiakov

a študentov. Podujatie sprevádzala

živá hudba bratov Kollárovcov.

Prostredie školy sa zmenilo

na domácke aj vďaka príjemným

rozhovorom a zábave, pri ktorých

sa formálne vzťahy medzi ľuďmi

premieňali na priateľstvá.

Potvrdili sa slová istej piesne,

že "všetci sme jedna veľká rodina".

Sme Božia rodina, lebo práve Boh

nás všetkých spájal. an

Na fotografiách atmosféra

pri stoloch a žrebovanie tomboly

s hodnotnými cenami.



V stredu 13. februára bola na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša odštartovaná

pôstna aktivita. Tohto roku sa dotýkala dobrých skutkov, neohraničenej obety –

úzko súvisiacej s obdobím, ktoré prežívame štyridsať dní. Princíp vykonávania

tejto činnosti bol založený na prechodnom – maximálne 24hodinovom vlastníctve

malej červenohnedej škatuľky. K dispozícii boli tri škatuľky, ktoré súčasne kolovali

v triedach, z ruky do ruky, z lavice do lavice. Každý študent mal právo obdržať

krabičku len jedenkrát. Hneď po otvorení mohol “vidieť“ rozličné produkty dobrých

skutkov (hmotných alebo abstraktných) – napr. sladkosti, obetovanú modlitbu,

rôzne typy zriekania sa pre druhých.Krabičky sa stali zdrojom radosti, u niekoho prekvapenia, no v konečnom dôsledku ich každý

príjemca ohodnotil veľmi pozitívne. Všetci zapojení si uvedomili, že stále je tu niekto, kto nás má rád, komu na nás záleží. Taktiež aj

to, že vždy existuje možnosť potešiť druhých, vyjadriť svoje pocity k nim – a to nielen počas pôstnej aktivity, ale celý život.

Každý z nás môže budovať lepší svet cez malé krôčiky lásky – dobré skutky. Pôst je obdobím, keď máme začať, spôsobiť radikálnu

vzburu nášho srdca pre konanie dobra. Nepotrebujeme k tomu nič viac ako pokoru a túžbu obetovať sa, dať kúsok seba iným. Nech

nás k tomu povzbudia aj slová nášho Záchrancu: „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich bratov, mne ste urobili.“ Denisa Dinisová

Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz

latinského obradu. Svätý otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta

J. Em. Kard. Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu

predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej cirkvi na Slovensku.

Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej

diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská

arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská

diecéza.

Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval J. E. Mons. Stanislava

Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavskotrnavskej arcidiecézy.

Za nového žilinského biskupa vymenoval J. E. Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho

svätiaceho biskupa Banskobystrickej diecézy. J. E. Mons. Ján Sokol zostáva

na vlastnú žiadosť arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy. Zároveň mu Svätý otec

udelil osobné privilégium nosiť pálium.

Definitívny programSvetových dní

mládeže, najväčšieho mládežníckeho

stretnutia budúceho roka, je už na svete.

Stretnutie, ktoré sa bude konať v Austrálii

od 15. do 20. júla 2008, je rozdelené na

23 dôležitých udalostí, z ktorých niektoré

sa uskutočnia za prítomnosti pápeža

Benedikta XVI. Úvodnú sv. omšu bude

celebrovať kardinál George Pell,

arcibiskup Sydney, v centre tohto mesta.

Nasledujúce tri dni, 16. až 18. júla, sa

bude konať prípravné tríduum na príchod

Svätého Otca. Tieto dni budú naplnené

modlitbou, katechézami na rozličné témy,

možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia,

ako aj eucharistickou adoráciou.

Popoludňajšie a večerné hodiny budú

naopak venované oddychu a zábave,

keďže v rôznych častiach mesta Sydney

bude prebiehať Mládežnícky festival.

Benedikt XVI. pricestuje vo štvrtok večer.

Na piatok 18. júla je pripravená pobožnosť

Krížovej cesty. Vrcholom Svetových dní

mládeže bude sobotňajšia nočná vigília

a nedeľná slávnostná svätá omša

so Svätým Otcom. Doteraz sa

na stretnutie prihlásilo 125 000 mladých

z celého sveta. Najviac prihlášok

je z USA, Talianska a Nemecka.

Zdroj: TK KBS, upravené



Pred 100 rokmi, 28.marca, sa v Trstenej narodil Mons. Viktor Trstenský.

Sviatosť kňazstva prijal 29. júna 1931. Bol kaplánom v Levoči,

v Oravskom Veselom, Rudňanoch a v Starej Ľubovni (1933).

Farárom bol v Reľove, Dolnom Kubíne a v Starej Ľubovni (19691974),

kde mu v roku 1991 udelili čestné občianstvo.

Zomrel 7. decembra 2006 v Trstenej.

Trstenskému v duchu primičného hesla: „Prichádzam Bože, aby som plnil

Tvoju vôľu“ záležalo na tom, aby bola jeho aktivita v prospech ľudí. To sa však

nepáčilo ľuďom, ktorí boli proti Bohu a Cirkvi, a keďže nepristúpil na ich požia

davky, jeho kňazská služba sa skončila veľmi skoro. Komunisti, vidiac, že ho

nezlomia, ho uväznili. Mysleli si, že s ním uväznia i pravdu, ktorú hlása.

Ťažšie ako stratu slobody prijímal skutočnosť, že nemôže slobodne vykonávať

povolanie, pre ktoré chcel žiť. Bral to ako Božiu vôľu. Dal tak najavo, že sa ho

nezriekne ani za cenu slobody. Odovzdal sa do Božej milosti a svoje utrpenie

spojil s Kristovým utrpením. Nikdy nemal pocit opustenosti, nikdy nezúfal a prišiel k presvedčeniu, že nestačí v Boha len veriť, ale

treba mu i dôverovať.

Časť života prežil v 24 žalároch, pracovných táboroch, baniach. Prešiel ohňom utrpenia, peklom, ale Boh ho neopustil.

Trstenský, ktorý prejavoval veľkú úctu biskupovi Vojtaššákovi, ho chcel verejnosti predstaviť v pravdivom svetle, jeho život priblížil v

knihe Sila viery, sila pravdy. V knihe Nemohol som mlčať približuje temné obdobie prenasledovania Cirkvi. Kniha Nemôžem mlčať je

zostavená z dokumentov a korešpondencie. Svoje príspevky uverejňoval v zahraničných novinách a každoročne na Vianoce a Veľkú

Noc posielal stovky pozdravov.

28. marca  9.00  Trstená  Dom kultúry, odborný seminár:

"Viktor Trstenský a jeho doba"

29. marca  9.00  Trstená  Kostol sv. Martina  Slávnostná sv. omša

29. marca  11.00 hod.  Trstená  Dom Kultúry  Slávnostná akadémia

30. marca  10.30  Stará Ľ ubovňa  Kostol sv. Mikuláša 

Slávnostná sv. omša /po sv. omši stretnutie mladých z obdobia

pôsobenia Mons. Trstenského v Starej Ľubovni /

31. marca  12.00  13.15  Stará Ľ ubovňa  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

 prednáška, film a diskusia pre študentov Cirkevného

gymnázia sv. Mikuláša, prednáša Mgr. Patrik Dubovský z Ústavu pamäti

národa, téma: Sviečková demonštrácia 25. marca 1988

31. marca  15.15  16.00  Stará Ľ ubovňa  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

 pre širokú verejnosť, učiteľov a študentov je pripravený priestor

pre individuálne otázky a prehliadku vystavovanej literatúry

31. marca  16.00  17.00  Stará Ľ ubovňa  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

 prednáška, film a diskusia pre širokú verejnosť, prednáša

Mgr. Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa,

téma: Sviečková demonštrácia 25. marca 1988

31. marca  17.30  Stará Ľ ubovňa  Kostol sv. Petra a Pavla 

Slávnostná sv. omša, po sv. omši bude nasledovať scénické pásmo

o Mons. Viktorovi Trstenskom a videoprojekcia

V roku 1947 prijal od pápeža Pia XII.

titul monsignor a Ján Pavol II. ho

v roku 1994 vymenoval za pápežského

preláta. Je držiteľom viacerých

vyznamenaní a ocenení. Spomeňme

aspoň Pribinov kríž I. triedy, ktorý mu

v roku 2001 zapožičal prezident

republiky.

Nás teší, že pôsobil aj v našej farnosti,

v našom meste a mal ho rád.

Pred 10 rokmi (1998) posvätil základný

kameň pre Kostol sv. Petra a Pavla.

Otec Trstenský, ako sme ho všetci

v Starej Ľubovni volali, bol vždy

usmievavý, vyžarovala z neho životná

múdrosť, skúsenosť, nezlomnosť.

Bol to kňaz telom i dušou. Za jeho

službu a obetu mu poďakujme slovami

arcibiskupa Nowackeho:

„Je to príležitosť, aby sme Ti vyjadrili

svoju vďačnosť za Tvoj postoj pravého

učeníka Ježiša Krista a skutočného

kňaza, ktorý mal česť trpieť za svojho

Majstra.“

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Mons. Viktora

Trstenského pripravili farské úrady v Trstenej a

v Starej Ľubovni komplexný program o živote, práci

a poslaní tohto Božieho služobníka. Pripravené sú

prednášky, semináre a videoprojekcia, na ktoré Vás

srdečne pozývame.



Mnohí ľudia sa viac tešia na Vianoce ako na Veľkú noc, lebo Vianoce sú najkrajšími sviatkami

v roku. Slávnostné spevy, blízkosť človeka k človeku, vzájomné obdarovanie sa jeden druhého.

To spôsobuje krásnu slávnostnú a radostnú atmosféru.

Veľkonočným sviatkom predchádza pôstna doba, ktorá nás vedie k stíšenia, ku kajúcnosti,

k zamysleniu sa nad dôležitými udalosťami našej viery, podstaty našej spásy; nad udalosťami,

pri ktorých nastáva okamih odovzdania najdôležitejších darov pre časné i večné dobro človeka. Pôstna doba nám dáva možnosť

a spásonosné chvíle, vhĺbiť sa do seba, do svojho vnútra, a spoznať veľký dar a milosť, ktorú nám ponúka Kristus. O aké dary

a hodnoty ide a ktoré my uprednostňujeme, ktoré si viac všímame?

Akú ponuku nám dáva Kristus? On si vyvolil apoštolov a pripravoval ich vo svojej škole na dielo ohlasovania radostného

posolstva a na svedectvo ľuďom, ku ktorým prídu. Pred udalosťami svojho utrpenia a obety za spásu ľudí, troch z nich berie

na horu Tábor, kde sa pred ich očami premenil. Ukázal im, že sa oplatí ísť za ním a že cez utrpenie sa prichádza k slávnemu

vzkrieseniu. Aj napriek tomu, že žili s Ježišom a mali pri ňom istotu, predsa sa apoštoli rozutekali, keď Ježiša zajali.

Na Kvetnú nedeľu videli, ako ľud jasá a skanduje mu na slávu. To ich tešilo. Pri Poslednej večeri sa Ježiš pokoril a ponížil a umyl

apoštolom nohy. Tým dal aj apoštolom príkaz, navzájom si slúžiť. Poznáme Petra ako sa vzoprel a povedal: „Ty mi nebudeš

umývať nohy.“ Nakoniec súhlasil.

Apoštoli pochopili, že Ježiš podal najkrajší dôkaz lásky k nám ľuďom, keď obetoval svoj život za záchranu ľudí.

Mnoho skutočnosti pochopili až vtedy, keď Pán Ježiš vstal zmŕtvych. A keď sa presvedčili, že vstal z mŕtvych, už mu zostali

verní až po mučenícku smrť.

My dnes žijeme už po zmŕtvychvstaní Ježiša. Preto už nemôžeme kolísať. My poznáme pravé hodnoty, ktoré nám získal

Kristus svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Všetci sme zodpovední za Cirkev v našej dobe. A sme zodpovední aj

za našich bratov a sestry, ktorí Cirkev kritizujú. Pomôžme im s Kristovou milosťou otvoriť oči, aby aj oni našli cestu spásy!

Sviatky milosti, pokoja duše, radostné Alleluja prežime po tieto dni, aby Ježišova obeta nebola zbytočná.



Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného

roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie

Ježiša Krista. Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje

na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa

v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa

z egyptského otroctva.

Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva

v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov,

a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keď zomreli

všetky prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročený ľud. Židov, ktorí

pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel smrti

ich obišiel. Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých

zachránila od večného zatratenia. Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení

z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného

židovského názvu pre Veľkú noc: pésach  prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa, a vzťahujú ho na anjela

smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil počas jednej noci pre

svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou nocou.

Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý

zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Udalosti spojené s jeho ukrižovaním a vzkriesením sa odohrali práve

počas pésachu, a preto sa židovská a kresťanská Veľká noc kryje aj časovo. Nie však úplne, v prvokresťanských spoločenstvách

existovali nezhody o dátume slávenia. Niektoré prvokresťanské spoločenstvá tento sviatok slávili spolu so Židmi 14. deň mesiaca

nisan, iné na prvú nedeľu po 14. nisane. Zo spisov cirkevného otca sv. Ambróza sa dozvedáme, že Cirkev sa na tom nedokázala

dohodnúť. Spor sa snažil riešiť už v polovici 2. storočia pápež Anicent a neskôr pápež Viktor II., ale ukončil ho až prvý Nicejský snem

v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu z nedieľ

od 22. marca do 25. apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej noci dodnes. Termín sviatkov Veľkej noci je teda pohyblivý

a je závislý od lunárneho cyklu.

Medzitým v roku 525 požiadal pápež Ján I. mnícha Dionýza Exigua o radu v tejto

záležitosti. Ten vytvoril tabuľku slávenia Veľkej noci pre nasledujúce desaťročia.

Jej prijatím bol „veľkonočný spor” ukončený. Až do reformy kalendára pápežom

Gregorom v roku 1582 existoval jeden termín Veľkej noci pre celú Cirkev. Keďže

východná cirkev reformu kalendára neprijala, slávi Veľkú noc odvtedy spoločne

s katolíkmi a evanjelikmi len občas. V modernej dobe už boli viaceré pokusy

stanoviť Veľkonočnú nedeľu na jednu konkrétnu nedeľu. V roku 1897 sa v tejto

veci obrátili na pápeža astronómovia, v roku 1931 aj Spoločenstvo národov.

Druhý vatikánsky koncil sa tiež zaoberal touto záležitosťou. Vo vyhlásení z roku

1963 sa ohlasuje ochota stanoviť Veľkú noc na určitú nedeľu v gregoriánskom

kalendári  ak s tým budú súhlasiť všetci, aj oddelené východné cirkvi. Pápež

Pavol VI. sa potom chopil iniciatívy a navrhol od roku 1977  keď sa všetky

termíny Veľkej noci časovo zhodovali  stanoviť Veľkú noc na druhú nedeľu

v mesiaci apríl. Takmer všetky biskupské konferencie s tým súhlasili,

za predpokladu súhlasu východných cirkví. Ekumenický patriarchát v Carihrade

však signalizoval „závažný pastoračný problém”, ktorý treba dlhšiu dobu skúmať.

Definitívne „nie” prišlo v roku 1982 od kláštorného spoločenstva na vrchu Athos.

Naposledy sa táto otázka vynorila pri veľkom miléniovom stretnutí všetkých hláv

pravoslávnych cirkví v decembri 2000 v Carihrade.

Spracované podľa materiálov TK KBS

Po Veľkej noci nasleduje osemdňová

oktáva Kristovho zmŕtvychvstania,

ktorá pozostáva z týždňa bezprostredne

po Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho

milosrdenstva (prvá nedeľa po Veľkej noci,

tohto roku 30. marca).

Veľkonočné obdobie – obdobie

veľkonočnej slávnosti – trvá 50 dní.

Začína sa na Bielu sobotu večer a končí

sa večer na sviatok Zoslania Ducha

Svätého (Turíce), ktorý sa tento rok slávi

11. mája. Toto obdobie sa slávi v radosti

a plesaní ako jeden sviatočný deň,

ba ako jedna „veľká nedeľa”.

Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva

radostné Aleluja.



lovek je ovplyvňovaný prostredím,

v ktorom sa nachádza. No prostredie

ho zároveň formuje a dáva mu akýsi

punc, ktorý v ňom zostáva navždy.

Nie je možné, aby človek zabudol

na miesto a prostredie, v ktorom prežil

istý čas. Stará Ľubovňa je moje druhé

pôsobisko, kde prežívam svoj kňazský

život a som veľmi rád, že je to práve

táto farnosť.

Pre krátkosť času, ktorý tu žijem,

nie som hodný Starú Ľubovňu správne

charakterizovať. No viem s istotou

povedať, že sú tu ľudia, ktorí majú

ducha kresťanstva, vedia mať otvorené

srdcia pre potreby druhých, vedia

rozlišovať a žiť pre duchovné hodnoty,

vedia sa zasadiť za správnu vec.

Je správne, že táto farnosť má

obetavých ľudí zo všetkých vekových

skupín, ktoré sa angažujú v rôznych

oblastiach farnosti.

Najviac sa mi páči úprimnosť ľudí, ktorí

si o sebe nenamýšľajú, že sú bez chýb,

ale jednoducho a s vierou chcú povedať

pravdu o sebe a berú svoj život veľmi

seriózne. Samozrejme nie som

extrémny idealista, ktorý vidí Starú

Ľubovňu iba ako dokonalú a je veľa

vecí, ktoré treba zmeniť, no na všetko

je potrebný čas. Všetci máme svoje

nedostatky a chyby, s ktorými sa denne

boríme, no pri istej snahe a s Božou

pomocou sa dá všetko zvládnuť.

Preto si myslím, že tak v tejto, ako aj

v iných farnostiach, sa dá veľa vykonať

pre osobnú svätosť farníkov. Záujem

by však mal na obidvoch stranách,

lebo kňaz je pre ľudí a ľudia pre kňaza.

Ak si to všetci uvedomia, je možné

duchovne rásť a napredovať.

Preto sebe i Vám prajem, aby sme

túto svätosť spoločne dosahovali.

Už niekoľko mesiacov sa mladí ľudia v našej farnosti pripravujú na Sviatosť

birmovania. Úlohou kňazov, katechétov, či vedúcich jednotlivých

birmovaneckých skupín je pomôcťmládežníkom spoznaťa pochopiťzákladné

pravdy, ktoré by mal dospelý kresťan zároveňpreniesťdo svojho života.

O tom, ako sviatosťvnímajú a čo od nej očakávajú samotní birmovanci,

rozprávajú piati oslovení.

Moja súčasná príprava je pokračovaním tej predošlej,

ktorú začali moji rodičia tým, že mi v detstve vštepili

do srdca vieru. Je doplnená o cenné duchovné rady

kňazov, sestier, katechétov a animátorov našej farnosti.

Birmovku vnímam ako veľmi potrebnú, tú, ktorá

poskytuje duchovnú posilu a zrelosť vo viere.

Zuzana Ducárová

Prostredníctvom tejto sviatosti k nám prichádza

Duch Svätý, a preto je dôležité, aby sme sa

na ňu svedomito pripravili. Od birmovky očakávam

posilnenie vo viere, ktorá je nevyhnutná

pre každého dospelého kresťana.

Patrik Krafčík

Birmovku považujem za veľmi potrebnú, hlavne preto,

lebo prostredníctvom nej sa môžem duchovne rozvíjať a

tiež lepšie spolupracovať s Bohom

skrze Ducha Svätého. Chcela by som, aby sme všetci

k birmovke pristupovali zodpovedne, lebo je vzácnym

darom, ktorý nám dáva Boh.

Miroslava Hetešová

Na prijatie sviatosti birmovania som sa začal pripravovať

od začiatku školského roka čítaním svätého písma,

modlitbami k Duchu Svätému, návštevami na

birmovaneckých stretnutiach. Uvedomujem si,

že vďaka prijatiu tejto sviatosti môžem lepšie slúžiť Bohu

prostredníctvom darov, ktoré sú ovocím Ducha Svätého.

Martin Tešla

Myslím si, že pri birmovke je najdôležitejšie otvorené

srdce, len vtedy, ak bude táto podmienka splnená,

môžeme naplno prežiť spoločenstvo s Bohom.

Je známe, že pri tejto sviatosti dostávame dary Ducha

Svätého a už kvôli nim sa táto sviatosť stáva potrebnou

pre každého človeka.

Dominika Ondičová

Za odpovede ďakuje
Denisa Dinisová foto: autor



Momentka

z Karnevalu

svätých. Išlo

o mimoriadne

úspešnú premiéru

podujatia,

o pokračovanie

ktorého mladí

účastníci žiadajú

už teraz

Pôstna aktivita,

prostredníctvom

ktorej sa aj

na papieri

skompletizovala

snaha "vrátiť sa

z hriechov

k Otcovi"

Rehoľné sestry

vyrábajú hostie,

ktoré sa počas

svätej omše

premieňajú

na Božie telo.

Na výlete

v Prešove mali

deti i mladí

jedinečnú

možnosť spoznať,

ako k výrobe

hostií dochádza.

Spoznávacím

zájazdom

odštartovali žiaci

tohtoročné

Jarné prázdniny.

V Starej Ľubovni sme si už zvykli

na živú prácu s deťmi. Dôkazom

pestrej činnsoti je predovšetkým

bohatá účasť najmenších

na svätých omšiach pre deti.

Na fotografiách si možno všimnúť

tri rozličné aktivity, ktoré pomohli

zaujať (nielen) detskú pozornosť.

Detské sväté omše vo farnosti

sa v tomto školskom roku riadia

životmi jednotlivých svätých.

V nasledujúcom zozname

je uvedený rozpis svätcov v poradí,

v akom sa s ich príkladom bližšie

oboznámime počas štvrtkových

bohoslužieb až do leta.

Marec

27. Sv. Patrik, biskup

Apríl

3. Sv. Faustína Kowalská,

rehoľníčka

10. Sv. Ján Nepomucký, kňaz

17. Sv. Mária Goretti, panna a

mučenica

24. Sv. Tarzícius

Máj

1. Nanebovstúpenie

8. Sv. Dominik Sávio

15. Panna Mária Fatimská + traja

pastieri

22. Božie telo

29. Sv. Margita Mária Alacoque,

rehoľníčka

Jún

5. Sv. Pius X., pápež

12. Sv. Anton z Padovy, pustovník

19. Sv. Ján Krstiteľ

26. Sv. Peter, apoštol, prvý pápež

Stranu pripravil Lukáš Marťák

Fotografie: Farský archív



Radi by sme Vám položili otázky z oblasti Vašej práce,

týkajúce sa Slovenska i Európskej únie. Mohli by ste sa nám

však predtým predstaviť?

Ďakujem za prejavený záujem, veľmi si to vážim. Do Starej

Ľubovne chodievam, mám tu veľmi blízkych priateľov. Čo sa týka

mojej osoby všetko sa dá pomerne podrobne nájsť na mojej

webovej stránke www.mikolasik.sk, na návštevu ktorej Vás

srdečne pozývam. Stručne azda len toľko, že som lekár, otec

štyroch detí. Za komunizmu ma ŠTB sledovala ako osobu

nepriateľskú režimu pre moju činnosť v katolíckom disente.

Po revolúcii sme s priateľmi založili občianske združenie Donum

Vitae (Dar života) a ja som doteraz prezidentom tejto ProLife

organizácie, ktorá zorganizovala v r. 1992 doteraz najväčšie

podujatie svojho druhu na Slovensku, štvordňový Svetový

Kongres ProLife s 2500 účastníkmi z celého sveta. Donum Vitae

sa dnes zameriava viac na pozitívne riešenie otázok mladých

ľudí, snúbencov, manželov a plne v súlade s učením Katolíckej

Cirkvi poskytujeme kvalifikované poradenstvo v oblasti

prirodzeného plánovania rodičovstva. Vo vašom meste pôsobí

podpredseda a výkonný riaditeľ Donum Vitae MUDr. František

Orlovský.

Vy ste však zasiahli aj do politiky.

Áno, cítil som to ako moju morálnu povinnosť, keďže

komunistický režim mal a má vo svojom učení tzv. vedecký

ateizmus, potláčanie kresťanov a nastolenie spoločnosti bez

Boha. Preto som prijal výzvu pôsobiť v kresťansky hodnotovej

strane na okresnej úrovni hneď pod revolúcii a za KDH som bol

zvolený do NR SR v roku 1994 a 1998. Taktiež do Európskeho

parlamentu som bol zvolený na kandidátnej listine za KDH a

dosiahol som zo 14 zvolených poslancov šiesty najlepší volebný

výsledok, čo ma prirodzene veľmi teší a zaväzuje. Zrejme aj

preto, že sa pomerne dobre vyznám vo svetovej politike,

som hrdý na našu krajinu, Slovákov a Slovenky, plynule

ovládam viaceré svetové jazyky, zároveň som mal česť byť

vyslaný ako veľvyslanec SR v Kanade. Myslím, že aj ja som

značne prispel k tomu, že v týchto dňoch Kanada zrušila vízovú

povinnosť pre našich občanov. Aj to je výsledok trpezlivej

a neustálej práce diplomacie.

V akých výboroch Európskeho parlamentu pracujete a

ktorým témam sa najviac venujete?

Tém je veľa, pokúsim sa spomenúť aspoň niektoré

najdôležitejšie. Pracujem vo výbore pre regionálny rozvoj a vo

výbore pre životné prostredie, verejné zdravie, bezpečnosť

potravín. Tam sa vyjadrujem k mnohým témam, čo trápia aj

našich občanov z oblasti zdravotníctva. Napríklad ide o potrebu

včasnej prevencie a liečby rakoviny, vytvorenie nových liekov



pre deti, práva našich občanov dostať zdravotnú starostlivosť aj

mimo Slovenska na najvyššej úrovni, starostlivosť o postihnutých

spoluobčanov, o rodiny a matky s deťmi. V životnom prostredí

riešime otázky podielu človeka na globálom otepľovaní a

skleníkovom efekte, nútime výrobcov automobilov vyrábať autá s

obmedzeným výdajom CO2 do atmosféry, riešime leteckú

dopravu, nielen jej bezpečnosť a dostupnosť aj pre postihnutých,

prijímame opatrenia za rozumný energetický mix pri výrobe

elektrickej energie, všímame si čistotu spodnej vody, používanie

chemikálií pri poľnohospodárskej výrobe atď. Vo výbore pre

regionálny rozvoj, ktorý je pre Slovákov kľúčový pri dobiehaní

blahobytu pôvodnej európskej pätnástky sa zasadzujem aktívne

za to, aby čo najviac využiteľných európskych peňazí pomáhalo

našej krajine pri projektoch malých obcí, malých a stredných

miest, pri obnove vidieka, modernizovaní infraštruktúry, stavaní

ciest, ekologických stavieb. Tém je ešte oveľa viac. Len chcem aj

Vašim čitateľom úprimne povedať, že v Európskom parlamente a

v Európskej rade sa o každodennom živote Slovákov rozhoduje

oveľa viac, než si to uvedomujeme a že nie je jedno, koho tam

občania pri voľbách do európskych štruktúr posielajú.

Zachytili sme v médiách, že sa často vyjadrujete aj k

otázkam úcty k ľudskému životu, ľudskej dôstojnosti a

bioetiky.

To je tiež moja „parketa“, pretože ako lekár a prezident Donum

Vitae sa týmto témam venujem viac ako 19 rokov a bioetiku som

aj externe vyučoval aj na Ústave Lekárskej etiky a bioetiky v

Bratislave. Chrániť ľudský život od počatia je poslanie, ktoré

medzi poslancami europarlamentu nenachádza väčšinu.

Presvedčil som sa o tom, aj keď mal česť byť hlavným

spravodajcom ku „Nariadeniu EÚ o pokrokových liečebných

metódach“, do ktorých spadajú aj terapie využívajúce liečbu

kmeňovými bunkami a génovým inžinierstvom. Viete, liečba

bunkami zobratými z dospelého jedinca, alebo z pupočníkovej

krvi je dobrá, správna a veľmi sľubná. Ale brať iné pluripotentné

bunky z embrya, ktoré žije a po každej stránke je to už „ľudská

osoba“ tak, že embryo zničíte, aby ste získali embryonálne

kmeňové bunky, je už eticky, morálne absolútne pochybené a

neprípustné. Bojoval som zo všetkých síl, aby tie správne

myšlienky a odôvodnenia z mojich úst zazneli v ušiach všetkých

poslancov prv, ako o tom budú rozhodovať. Fakt je ten, že dnes

je väčšina v Európe na strane kultúry smrti, čo je upretie práva

na život potratom, ničenie embryí, v niektorých štátoch už aj

eutanázia. Aj preto by mali byť ľudia, ktorí bránia život, prítomní

i v laviciach Európskeho parlamentu, lebo sa to prenáša aj na

Slovensko.

Ako vyzerá Váš pracovný týždeň? Chodievate aj

na Slovensko?

Skôr je to úplne naopak. V zahraniční cez víkendy nikdy

nezostávam, ale cestujem domov, na Slovensko. Prichádzam k

rodine, k mojej výbornej manželke Elenke, k deťom. Trvalé

bydlisko mám celý život na Orave, v Dolnom Kubíne, kde som

sa aj narodil. Preto každý týždeň prichádzam na Slovensko a

chodím aj po celom Slovensku, vykonávam si takzvané

poslanecké dni v mestách a dedinách na pozvanie ľudí z

regiónov. V tom vidím ťažisko mojej práce, aby som poznal

problémy ľudí nielen z počutia, ale priamo od nich. A potom

podľa toho vystupujem aj Európskom parlamente. Chcem, aby

to bolo v záujme mojich voličov a všetkých slušných ľudí

Slovenska. Cítim, že zastupujem aj tých, ktorí ma nevolili, lebo

problémy ľudí sa týkajú všetkých bez rozdielu. Často cez

víkendy organizujem stretnutia s občanmi, občas podporím

futbalový turnaj mladých ľudí, inokedy dám prostriedky na

festival duchovnej piesne. A ako jeden z mála slovenských

poslancov mám od začiatku aj kanceláriu poslanca v Bratislave,

aby som zachytával aj centrálne témy, ovplyvňujem ministrov

poslaneckými návštevami na jednotlivých rezortoch.

Čo by ste odkázali našim farníkom, čitateľom Mikulášovho

listu?

Rád by som všetkým, starším i mladým, mamičkám i deťom,

zaželal v prvom rade zdravie. Pevné zdravie dovolí viac sa

radovať z krásy života. Tým, ktorí trpia chorobou, či prežívajú

iné útrapy, želám, aby znášali svoj kríž a navštívenie trpezlivo,

premieňali ho vo svojom srdci na dobro a aby ho obetovali na

nejaký hodnotný úmysel. Pred nami sú najdôležitejšie sviatky,

sviatky víťazstva dobra nad zlom, života nad smrťou, kde útechu

nájde mýtnik, slepý, ochrnutý i žobrák. Pán vždy stál na strane

slabých, nešťastných, chorých a trpiacich. Nech Jeho víťazstvo

každého z nás hlboko zasiahne, zmení naše srdce a vleje nám

do života nádej na radostnú spásu.

Prídete niekedy aj do Starej Ľ ubovne?

Mám to v pláne, závisí to aj od pozvania. Rád by som sa

neformálne napríklad okrem iných prihovoril aj mladým ľuďom.

Do skorého videnia!



Milkulášov list oslavuje! Toto číslo je jubilejným vydaním Vášho farského listu, ktorý vychádza

už päť rokov! Svoju dráhu odštartoval Mikulášov list v marci 2003 a vydržal až doteraz. Neustále sa chce

pritom zdokonaľovať a ponúkať stále zaujímavejší obsah po obsahovej i grafickej stánke.

Ak máte záujem stať sa členom redakčnej rady a aj takýmto spôsobom prispieť k životu vo farnosti,

určite sa ozvite! Veľmi radi Vás privítame!

Pri príležitosti piatych narodenín uvádzame výber titulných strán Mikulášovho listu

od začiatku až dodnes.

Webovská stránka farnosti Stará Ľubovňa spoznala zasa novú tvár. V novom

dizajne ponúka týždenne aktualizované farské oznamy a pozvánky

na pripravované podujatia. V rubrike Farnosť možno násjť zaujímavé informácie

o živote vo farnosti a vždy nové fotogalérie. Všetky potrebné správy o fungovaní

farského úradu sú umiestnené v sekcii Farský úrad. Na stránke nechýbajú novinky

z priebehu Druhej diecéznej synody, katechézy pre birmovancov, audiodokumenty

na stiahnutie, či odkazy na spriatelené weby. Stále stúpajúca návštevnosť farského

portálu dokumentuje trend zlepšovania a nemalej práce na jeho prevádzkovaní.

Na návštevu stránky http://farnost.slnet.sk všetkých srdečne pozývame!



Aj tohto roku pozýva eRko  Hnutie

kresťanských spoločenstiev detí zapojiť

sa do kampane

25. marec – Deňpočatého dieťaťa.

Ide o pravidelnú celoslovenskú kampaň

mimovládnych organizácií združených

vo Fóre života, ktorou sa šíri úcta

ku každému počatému, ešte

nenarodenému dieťaťu. Kampaň je

možné podporiť nosením bielej stužky

na odeve, najmä v týždni, v ktorom je

25. marec, tohto roku ide predovšetkým

o dni od 23. do 30. marca. Biela stužka

je symbol rešpektovania práva na život

od počatia. Kto nosí bielu stužku,

vyjadruje sa za ochranu každého

počatého dieťaťa, stotožňuje sa

s heslom kampane „Nechať žiť je

správna voľba“ a vyjadruje svoje

nesúhlasné stanovisko k súčasnej praxi

umelých potratov (násilného

ukončovania nenarodeného ľudského

života) a iným ohrozeniam počatého

ľudského života. Kampaň nenásilným

spôsobom vyzývam ku hľadaniu

pozitívnych riešení tohto stavu.

V našej farnosti sa budú biele stužky

rozdávať po sv. omšiach

na Veľkonočnú nedeľu pri východe

z kostola. Stužky budú zároveň

prichystané počas celého týždňa

v Kostole sv. Petra a Pavla na stolíku

s tlačou a v Kostole sv. Mikuláša

na stolíku pod kazateľnicou.

Ak súhlasíte s cieľmi kampane, vezmite

si prichystanú stužku a vo veľkonočnom

týždni ju nechajte pripnutú na vašom

odeve. Stačí tak málo a urobíte veľa!

Viac o kampani 25. marec sa dočítate

na stránke www.forumzivota.sk.

Od 14.11.2007 do 14.11.2008 prežívame v Spišskej diecéze Rok Jána Vojtaššáka.

Pri tejto príležitosti bola na detskej sv. omši o Božom sluhovi Jánovi Vojtaššákovi

28.2.2008 vyhlásená vedomostná súťaž s názvom: Spišský biskup

Ján Vojtaššák  život a dielo. Zapojiť do súťaže sa môže každý žiak základnej

školy, študent strednej školy a každý dospelý záujemca. Súťažiť sa bude v štyroch

kategóriách jednotlivcov: 1.  4. ročník, 5.  9. ročník, stredné školy a dospelí.

Súťaž sa rozbehne po Veľkej noci (v apríli), presný termín a pravidlá budú včas

vyhlásené. Akcia bude zameraná na život, dielo a odkaz Božieho sluhu Jána

Vojtaššáka, súťažiaci budú môcť informácie čerpať z detských sv. omší, z krátkeho

životopisu a z kníh: Lauček, A.: Anjelom svojim prikážem o tebe,

Janáč, P.; Pekarčík, Ľ.: Mučeník bez vyliatia krvi, Trstenský, V.: Sila viery, sila pravdy



Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele

Zoslania Ducha Svätého Cirkev slávi v radosti a plesaní ako jeden deň, ba ako jednu

„veľkú nedeľu“. Chce, aby pre nás, čo sa nedeľu čo nedeľu (či deň čo deň)

zhromažďujeme v Pánovom chráme, toto obdobie nebolo len časom,

keď s radosťou spievame veľkonočné Aleluja, ale aby posolstvo Zmŕtvychvstalého

bolo pre nás stále živé.

V niekoľkých zamysleniach sa vráťme k odkazu Veľkej noci.

Čo pre mňa znamená Veľká noc?

Všetky ľudské túžby a želania smerujú jednoznačne k určitej plnosti života. Mať šťastnú

rodinu, zdravie, úspech, milovať a byť milovaný – to všetko je pre človeka najväčším životným

šťastím. A práve toto šťastie nezriedka zakalí existencia smrti. Človek často uvažuje,

aký zmysel má všetko ľudské namáhanie, keď v okamihu smrti musí všetko opustiť?“

Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et spes (Radosť a nádej) hovorí: Záhada údelu

človeka vyvrchoľuje pred tvárou smrti. Človeka netrápia len bolesti a postupný telesný

úpadok, ale ešte väčšmi strach pred definitívnym zánikom. Zárodok nesmrteľnosti, ktorý nosí

v sebe a ktorý sa nedá zredukovať len na hmotu, sa vzpiera proti smrti. No Boh povolal a volá

človeka, aby k nemu prilipol celou svojou bytosťou vo večnom spoločenstve neporušiteľného

Božieho života. Toto víťazstvo dosiahol Kristus svojím zmŕtvychvstaním oslobodiac človeka

od smrti svojou vlastnou smrťou.

Skutočný význam má iba to, čo prekonáva smrť a trvá navždy. V tom spočíva aj skutočné

šťastie človeka. Cestu k tomuto skutočnému šťastiu naznačuje posolstvo veľkonočných

sviatkov: Kristus premohol smrť svojím zmŕtvychvstaním! Toto posolstvo dáva človeku pevnú

istotu, že má u Boha dobrú budúcnosť. Boh sa v Kristovi postavil na stranu ľudí a otvoril im

perspektívu krásnej budúcnosti so vzkrieseným Božím Synom. Veriaci človek teda očakáva,

že posledné slovo pri umieraní má Boh a nie smrť. A tak viera vo vzkriesenie patrí k podstate

kresťanskej viery.

Istá novinárka sa podujala urobiť anketu na tému: „Čo pre vás znamená Veľká noc?“

Náhodne vybraní ľudia na ulici dávali rozličné odpovede: „Niekoľko voľných dní... nákupy...

šibačka... stres... veľké upratovanie... dovolenka...“ Odpovede spomínanú novinárku

neuspokojili. Už sa chcela vzdať, keď zbadala malé dievčatko vychádzajúce s kyticou

z kvetinárstva. Spýtala sa teda aj jej: „Čo pre teba znamená Veľká noc?“

Dievčatko po chvíľke rozmýšľania povedalo: „Veľká noc pre mňa znamená toľko ako nový

život. Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži a na Veľkú noc vstal z mŕtvych. Tým nám povedal,

že aj my raz vstaneme z mŕtvych a budeme mať nový život. Na Veľkú noc máme myslieť aj

na to, že smrťou sa všetko nekončí.“

Novinárku zarazila odpoveď, ktorá zaznela z ešte detských úst. Spýtala sa teda: „Povedala ti

to azda tvoja mamička?“

Dievčatko prikývlo: „Áno, to mi ona povedala krátko predtým, ako minulý rok, práve na Veľkú

noc zomrela.“ Chvíľu zápasila so slzami a pokračovala: „Teraz jej idem odniesť na hrob

kvietky. Ale ona je stále v mojej blízkosti, to viem! Lebo ona žije ďalej, aj keď zomrela.“

Novinárka ešte dlho premýšľala o slovách tohto dievčatka. Jasne cítila, že toto dieťa

z opýtaných najlepšie pochopilo zmysel veľkonočných sviatkov.

A ako chápeme my posolstvo Veľkej noci? Ak nám doteraz azda unikalo, práve teraz je pravá

chvíľa, aby sme túto radostnú zvesť prijali a pevne v sebe zakotvili. Len viera v

zmŕtvychvstanie dá totiž zmysel našej každodennej námahe. Jedine v jej svetle pochopíme,

čo je pomíňajúce a čo večné, čo bezvýznamné a čo dôležité. A tak sa veľkonočné posolstvo

pre nás stane cestou k skutočnej plnosti života – k večnému životu s Bohom.

Môžeme mať veľa túžob, no všetky nech sú podriadené tej najdôležitejšej – túžbe po novom

živote. Preto žime tak, aby sme boli hodní naplnenia túžby po novom, šťastnom a radostnom

živote s Ježišom.



Čas od septembra až doposiaľ ubehol veľmi rýchlo. V rámci Projektu Wau

sme stihli zorganizovať množstvo akcií, pri ktorých sa ako prostriedok pre ich

úspešné dotiahnutie ukázala obeta. Bez nej to nejde. A nielen v rámci

spolupráce, bez obety to nepôjde ani v jednotlivých združeniach. Akonáhle sme

však ochotní myslieť aj na druhých a zjednotiť sa, zabúdame na to, že nás to

vyčerpáva. Vtedy dostávame oveľa viac, netrápi nás náš moment, ide nám

o vzťah. Cez vzťahy v našich spoločenstvách a vzťahy medzi nimi  teda medzi

nami  budujeme vzťah s Bohom. Ako členovia Božej Cirkvi sme zodpovední

jeden za druhého, čo okrem obety prináša aj dar vzťahov a budovanie veľkého

spoločenstva bez ohľadu na príslušnosť k danému združeniu. Nie sme odlišní,

pretože všetci máme srdcia. Nielen to sme si uvedomili počas spoločných akcií.

Chceme sa usilovať o jednotu.A chceme v tom vydržať aj po apríli 2008.

Na fotografii jednotná partia počas Konferencie WAU v Spišskej Belej

V Poprade sa od 14. do 16. marca konal celodiecézny Kvetný víkend s názvom "Víkend SPOLU 2008".

Stretnutie mladých sa nieslo v myšlienke "Keď na vás zostúpi Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami",

ktorá je hlavnou témou posolstva Svätého Otca Benedikta XVI. k 23. svetovému dňu mládeže Sydney 2008.

Mladí počas podujatia vytvorili približne 30 menších skupín, v ktorých tvorivým spôsobom uvažovali nad mnohými

témami. Program víkendu obsahoval duchovnú, ale i kultúrnu časť. Hlavným hosťom víkendu bol katolícky kňaz

Marián Kuffa, riaditeľ Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Vo svojom príhovore odovzdal mladým odkaz svojho

životného príbehu.

Bohatý program bol tvorený scénickými tancami mladých z Popradu a Nitry, workshopmi, krížovou cestou

v Konkatedrále, svoje miesto si našlo putovanie mestom so symbolmi Svätého Ducha, evanjelizačný koncert

skupiny Maranatha z Prešova, koncert gospelovej skupiny Credo, modlitebná vigília, spoločné sväté omše i

svedectvá a modlitby. Tanečné divadlo ATak predstavilo najnovšiu hru zloDEJ.

Mladí sa cez víkend stretli aj so spišskými pomocnými biskupmi Andrejom Imrichom a Štefanom Sečkom, ktorí ich

aj v diskusii pozvali k plnému prežívaniu kresťanskej viery.

Na požiadanie organizátorov počas sobotného

večerného programu vystúpilo so svojím programom

aj staroľubovnianske spoločenstvo mladých.

Dvadsiatkadobrovoľníkov zorganizovala evanjelizačné

pásmos dynamikou sviec. Každý, kto chcel do svojho

životaprijať Ducha Svätého, to mohol symbolicky

potvrdiť zapálením sviece.

Spoločenstvo mladých u nás pracuje v menších

skupinkách i cez väčšie podujatia, viditeľnou službou

združenia vo farnosti je spev na mládežníckych

sv. omšiach každý piatok v Kostole sv. Mikuláša.
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